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A J. Em. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český

 a 
J. E. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský,

 zvou 

na přátelské setkání spojené s prohlídkou výstavy 

„KATOLICKÁ CÍRKEV A REPUBLIKA – 100 let“
konané pod osobní záštitou 
Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, 

a pana Andreje Babiše, předsedy vlády ČR

 

Kdy: 3. 10. 2018, 17:00–19:00 hodin

Kde: refektář Františkánského kláštera na Novém městě v Praze (u kostela Panny Marie Sněžné)

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 1. října 2018 na e-mail: rsvp@petarda.cz nebo telefonicky: 728 706 448.

Pozvánka platí pro dvě osoby.



Letos v říjnu uplyne 100 let od vzniku samostatného Československa. Tento historický okamžik znamenal v moderních dějinách 
našeho národa zásadní milník. V rámci vytvořeného státního zřízení se musel jasně definovat vztah mezi „novými“ úřady a institucemi 
veřejného života, mezi něž patřila  i katolická církev. Tento proces provázela nejdříve jistá míra nedůvěry a napětí...záhy však byla 
patrná snaha o nalezení  pochopení a vzájemného porozumění. Bouřlivý neklid 20. století se nicméně projevoval v dalších časových 
a dějinných peripetiích. 

Výstava „Katolická církev a republika – 100 let“ chce připomenout zásadní momenty vztahu církve a státu za uplynulé století. 
A to jak reflexí jednotlivých dějinných epoch, připomenutím životních příběhů osobností domácí církve, tak i zamyšlením ze strany 
renomovaných odborníků. Cílem expozice je připomenout roli církve v životě moderního státu, ale také vliv státních institucí a jejich 
reprezentantů na rozvoj a stav církve, podotýká její kurátor pan Jindřich Forejt.

Symbolem tohoto pokusu je kříž, jenž je připomínkou strasti a bolesti, ale také vykoupení, naděje a vítězství. Tedy všeho toho, o co se 
role církve a státu opírá.                  

Přístup na výstavu přes Františkánskou zahradu (viz mapa)
metro: trasa „A“ nebo „B“ (stanice „Můstek“) • tramvaj č.: 3, 9, 14, 24 (výstupní stanice Vodičkova, průchod pasáží Světozor) i

Provincie
bratří františkánů


